DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec
Izdano v zadnjih treh letih (2010 do 2012):
Letnik 2012: Novosti v letu 2012 in poročanja na letni ravni (1/12), Izpolnjevanje letnih
poročil v praksi (2/12), Obračun DDPO in DOHDEJ - Splošno in izpostavljeni problemi
(3/12), Socialno podjetništvo (4/12), Časovne razmejitve (5/12), Uravnoteženje javnih
financ (6/12), Odpravnina ob upokojitvi, jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč (7/12),
Stroški dela (8-9/12), Zaposlovanje invalidov (10/12)
Letnik 2011: Odpravljanje napak v davčnih obračunih (1/11), Zaključne knjižbe in prenosi
postavk v letne izkaze (2/11), Priloge k obrazcema DDPO in DOHDEJ (3/11), Poslovne
knjige in knjigovodske listine (4/11), Blagajna (5/11), Ločevanje pridobitne in nepridobitne
dejavnosti (6/11), Obveznosti zamudnikov plačil (7/11), Osnovna sredstva (8-9/11),
Davčna obravnava nepremičnin (10/11), Primeri pogostejših knjiženj (11/11), Vsa
poročanja glede DDV in izpolnjevanje obrazcev (12/11)
Letnik 2010: Veliki koledar obveznosti poročanj (1/10), Letno poročilo za leto 2009
(2/10), Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2009 (3/10), Prispevki za PIZ od A do Ž
(4/10), Regres za letni dopust (5/10), Bonitete v praksi (6/10), Terjatve in izterjava (7/10),
Nosečnost in starševstvo pravice in obveznosti staršev in delodajalcev (8-9/10),
Boleznine nadomestila za odsotnost z dela iz zdravstvenih razlogov (10/10), Davčne
olajšave (11/10), Inventura in knjiženje popisnih razlik (12/10)
Naročniki letnika brezplačno prejmete tudi elektronsko izdajo mesečnika z dodanimi
povezavami na spletna mesta, ki podrobneje opisujejo obravnavane teme; ter v začetku
meseca razširjeno elektronsko datoteko Finančni in računovodski podatki.

Več o posameznih izdajah na www.dafis.si
Naročilnico nam lahko posredujete tudi na enega od naših e-poštnih naslovov:
info@dafis.si ali dafis.svetovalec@gmail.com
Informacije po telefonu: 01/53 48 504 ali 041/64 64 31

NAROČILNICA:
Do preklica naročamo:

Naročnik/ firma:
_______________________________
Naslov
_______________________________
Odgovorna oseba
_______________________________
Telefon: ________________________
Fax:
________________________
e-pošta: ________________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da ne

Vaša ID št. za DDV: SI _ _ _ _ _ _ _ _
Datum:

Žig in podpis:

mesečnik DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec:
a) po ceni 120,00 € (letnik 2013) - 12. številk
/cena zagotovljena za plačila do 31. 12. 2012
oz. spremembe DDV stopnje/
Naročamo:
b) posamezen izvod 2010/12 po ceni 12,00 €
št.: _________
mesečnik DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec:
c) po ceni 90,00 € (letnik 2011/12) - za letnik
č) tiskano rubriko Finančni in računovodski
podatki po ceni 3,00 €/za aktualno izdajo
Vse cene vključujejo DDV in stroške poštnine
Podjetje DAFIS d.o.o., LJ je zavezanec za DDV.
TRR: 02036-0012468139, pri NLB d.d., LJ

info: www.dafis.si

NAROČILNICO POŠLJITE NA NASLOV: DAFIS d.o.o., p. p. 3224, 1001 Ljubljana
Naročila sprejemamo tudi po e-pošti: dafis.svetovalec@gmail.com
__________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________
Družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišči v Ljubljani pod št. vl. 1/7377/00 in matično št. 5605993, ID DDV: SI 29583195. Osnovni kapital znaša 9.268,01 EUR

